
 

 

Żagle w Czarnogórze 

 Szukasz nowego sposobu odpoczynku od codzienności? Nie znamy lepszego 

sposobu niż ucieczka w morze! ☺ 

Zapraszamy na rejs żeglarski po wybrzeżu Czarnogóry! 

Termin:  28 IV 2018 – 5 V 2018  

 

Plan rejsu 

Na jachtach „zaokrętowujemy się” w Dubrowniku w sobotę 28 kwietnia popołudniu 

i następnego dnia rano wypływamy w kierunku Cavtat. W Cavtat odbywamy odprawę 

graniczną, a następnie meldujemy się w pierwszym możliwym porcie po stronie 

czarnogórskiej – Zelenika. Od tej pory będziemy mieli pełen luz w wyborze trasy rejsu 

ponieważ odległości między brzegami w Zatoce Kotorskiej są stosunkowo niewielkie. 

Szczegółowa trasa rejsu będzie zależała także od warunków pogodowych -  „Safety 

first!” ☺  

Przewidziany jest także jeden dzień przerwy od żeglowania, aby móc skorzystać 

z uroków plażowania, pojeździć na quadach czy poszwędać się po przepięknej okolicy. 

Część noclegów spędzimy przycumowani w czarnogórskich marinach, a część 

w zatokach na bezpiecznych kotwicowiskach. 

Ostatnim etapem rejsu będzie powrót z Czarnogóry do Dubrownika (piątek 4 maja). 



 

Proponowane miejsca postojów/noclegów 

 

Jacht 

Wypływamy w rejs jachtem Cyclades 50,5 posiadającym uprawnienia do żeglugi na 

terenie Czarnogóry. Na jachcie będzie pływało i mieszkało 11 pozytywnie zakręconych 

osób*. Jachty na  jakich 

pływamy są „pływającymi 

hotelemi” i posiadają na 

wyposażeniu wszystko co 

potrzebne w życiu codziennym 

m.in. kuchenka gazowa, 

piekarnik, lodówka, naczynia, 

sztućce, pościel oraz toalety 

z prysznicami. Na jachcie 

będzie również dostępny 

internet wifi. Miejsca sypialne 

(koje) rozmieszczone są 

w 5 podwójnych oraz  

w 1 pojedynczej kabinie. 

 

* W przypadku większej liczby chętnych zorganizujemy drugi/trzeci jacht podobnej 

klasy.  

  



 

Organizacja 

Na każdym z Naszych rejsów dzielimy załogę na tzw. wachty czyli grupy 

w których będziecie współpracować aby solidarnie i sprawiedliwie wypełniać 

obowiązki (to może trochę za duże słowo) wynikające ze wspólnej żeglugi. 

Obowiązki dzielą się na 3 rodzaje i wykonywane są zamiennie:  

• STER-WACHTA – pomoc Kapitanowi w prowadzeniu jachtu, to czas w którym 

Kapitan będzie Was uczył żeglarskiego rzemiosła 

• KAMBUZ – pomoc przy przyrządzaniu wspólnego posiłku 

• LESERZY/LENIWCE – robisz cokolwiek na co masz ochotę (w praktyce tak 

wygląda cały rejs) 

 

Koszty

1200 zł*/1300 zł:  

 

• miejsce na jachcie 

• opieka wykwalifikowanego sternika 

• ubezpieczenie KL + NNW 

• wyjazdowa „odjazdowa” koszulka lub 

inny gadżet 

  

120 € kasa jachtowa*, zawiera: 

• koszty wyżywienia 

• opłaty za postoje w  marinach 

• koszty paliwa do jachtu 

• koszty odprawy granicznej 

 
 

* Wymagana wpłata zaliczki 400 zł do 31 grudnia 2017 

*Kasa jachtowa zbierana jest na miejscu i rozliczana wg wydatków 



 

Koszty nie zawierają: 

• zwrotnej kaucji (50€/os.) – płatne na miejscu 

• opłaty klimatycznej (1€/osobodzień) – płatne na miejscu 

• alkoholu 

• dojazdu* z/do Dubrownika 

*Znając listę uczestników pomagamy Wam zorganizować się w grupki (auta/busy). 

Na dojazd w dwie strony najlepiej doliczyć około 400-600 zł. 

 

WAŻNE: Czarnogóra nie należy do UE, jednak na pobyt do 30 dni w Czarnogórze nie 

jest wymagany paszport. Wystarczy dowód osobisty. 

 

Zapisy na wyjazd: 

 

 

http://tnij.at/202318 

 

 

Organizatorzy 

 

Paweł Mikołajek 

 

Jachtowy sternik morski 

Motorowodny sternik morski 

Radiooperator SRC 

 

 

Tel. 507-969-057 

pawel@sailingweek.pl 

 

Andrzej Kubicki 

 

Jachtowy sternik morski 

Motorowodny sternik morski 

Radiooperator SRC 

Starszy ratownik WOPR 

 

Tel. 504-304-052 

andrzej@sailingweek.pl
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